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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Het gaat goed met Utrecht. Utrecht staat hoog in de (inter)nationale ranglijsten van de meest competitieve, 
welvarende en gezonde regio’s. Mensen en bedrijven vinden het aantrekkelijk om hier te wonen, werken, 
ontmoeten en te ontspannen. De grote groei en economische bloei leveren echter ook urgente maatschappelijke 
opgaven op lokaal, regionaal en nationaal niveau op. Hierbij beperken de oplossingen van deze opgaven zich niet 
tot de grenzen van één provincie, gemeente of regio.  
Om aan de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven invulling te geven, is op 14 februari jl. het 
Interbestuurlijk Programma (IBP) ondertekend door het kabinet en de voorzitters van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. De gezamenlijkheid in het 
IBP is een belangrijke basis voor vervolgstappen. Dit betekent dat het IBP een ‘ontwikkelprogramma’ is waar de 
overheden de komende tijd verder invulling aan geven in de praktijk. De wijze van het ‘gezamenlijk effectief 
besturen’ vraagt onder andere (i) een lerende context te bouwen, (ii) gelijkwaardig partnerschap en (iii) een brede 
verbinding te zoeken (overheden, maatschappelijke partners e.d.). 
 
Aanleiding 
Het IBP biedt houvast om tot een stevigere samenwerking binnen Utrecht te komen op basis van een duidelijke 
ontwikkelagenda. De provincie Utrecht kan, wil en moet hierin de rol als verbinder en regisseur pakken. In deze 
brief willen wij u meenemen in het proces rondom de totstandkoming van het IBP en een toelichting geven op de 
door ons vastgestelde handelingsperspectieven alsmede de stand van zaken, de inzet vanuit IPO en de 
samenhang van het IBP met andere Rijkstrajecten waar keuzes aan de orde zijn.   
 
Voorgeschiedenis 

Nederland staat voor een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, energie en 
klimaat die geen enkele overheid alleen kan aanpakken. Om toch het beste resultaat te behalen voor inwoners, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, is een gezamenlijke bestuurlijke aanpak nodig waarin de regio’s 
centraal staan. Het kabinet heeft in het regeerakkoord hieraan een nieuwe impuls en versnelling gegeven: je hebt 
elkaar nodig voor een succesvolle aanpak van de opgaven. Dit heeft geleid tot het Interbestuurlijk Programma 
ondertekend door het kabinet en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Vanuit deze volledige lijst – negen opgaven en een 
overkoepelend thema – springt er een aantal uit die voor de provincies het meest van belang zijn: 



 

  

 

1. Samen aan de slag voor het klimaat – gaat over energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire 
economie en bouwt voort op het aanbod ‘Naar een duurzaam Nederland’ van IPO, VNG en Unie.  

2. Toekomstbestendig wonen – gaat over tekorten op de woningmarkt, maar ook over gebieden met krimp, 
kwaliteit, herstructurering en specifieke doelgroepen.  

3. Regionale economie als versneller – raakt bekende thema’s als arbeidsmarkt (link met sociaal) en 
innovatie én gaat over betere aansluiting van het Rijk op regionale processen.  

4. Naar een vitaal platteland – is gericht op transities in de landbouw en natuur. In de gebieden waar dit 
aan de orde is raakt dit afhankelijk van de lokale situatie bijvoorbeeld leefbaarheid, klimaat en/of 
breedband.  

5. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving – kent drie speerpunten: beter functioneren 
als één overheid, iOverheid over digitaliseringsvragen en ‘democratische overheid’ over goede 
democratische legitimatie, maar bijvoorbeeld ook tegengaan van ondermijning. 

6. Passende financiële verhoudingen – doet een aanzet voor afspraken over de herziening van de 
financiële verhoudingen, de EMU-normering en diverse fiscale thema’s.  

7. Overkoepelende thema’s – belicht de beweging richting een meer regionale gebiedsgerichte aanpak en 
trajecten die raken aan het IBP zoals de Nationale Omgevingsvisie plus krimp en de Europese Unie die 
door veel dossiers heen spelen.  

 
Vertrekpunt IBP 

Voorafgaand aan de ondertekening op 14 februari is in afstemming met de leden van het IPO-bestuur 
geconstateerd dat de inzet vanuit de provincies naar tevredenheid in het IBP is neergelegd en dat er aandacht is 
voor de samenwerking en integraliteit bij het aanpakken van de opgaven. Hierbij geldt expliciet dat er met het IBP 
geen concrete financiële afspraken zijn gemaakt. Op hoofdlijnen is overeengekomen dat elk van de overheden 
middelen inzet voor de samen overeengekomen opgaven voor zover die reiken aan de eigen taken, 
bevoegdheden en uitdagingen. Hierbij is in het IBP verwezen naar middelen uit het regeerakkoord en naar het 
accres omdat dit bronnen zijn waaruit geput kan worden. Om die bronnen daadwerkelijk aan te spreken is nadere 
besluitvorming noodzakelijk. Uiteraard zullen wij u hierbij op een later moment betrekken.  
Zie voor meer informatie over de stand van zaken de bijlage IPO Memo. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het IBP markeert de start van een vernieuwende manier van samenwerken als overheden. Niet langer is het 
adagium “je gaat er over of niet”. Dat begint met het onderkennen van de noodzaak om samen op te trekken, 
maar vergt ook een doorvertaling naar de praktijk. Dat ontwikkelproces vindt nu plaats voor elk van de 
inhoudelijke thema’s in het IBP. Ook geeft het IBP argumenten voor de inzet van geld uit onder meer rijks-
enveloppen, zoals de regiodeals. Afspraken hierover dienen nog nader uitgewerkt te worden.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

IBP-inzet via IPO-lijn provincie Utrecht 
Middels het IPO is er tot nu toe ingezet op het IBP vanuit de inhoudelijke opgaven waar reeds aan gewerkt werd. 
Dat blijft ook in de volgende fase de insteek. Daarbij proberen we ons zo goed mogelijk te organiseren in 
aansluiting op bestaande trajecten en structuren (BAC/AAC). Hier wordt kort beschreven op welke wijze de 
relevantie provincie-thema's (in de adviescommissies) georganiseerd worden:  
Bespreking op de energietafel heeft een inhoudelijke samenhang met wonen, regionale economie en vitaal 
platteland in specifieke gebieden. Bij de tafel regionale economie wordt de IBP inzet binnen de bestaande 
samenwerkingsagenda innovatief MKB opgepakt. Ook worden er twee werkbijeenkomsten georganiseerd om met 
gemeenten, waterschappen en departementen gebieden te identificeren waar impuls partnerschap noodzakelijk 
is. LNV en IPO hebben de ambitie om de samenwerkingsagenda IBP-Vitaal Platteland begin juli bestuurlijk te 
bekrachtigen. Gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak, per gebied zal een agenda gemaakt worden. Op 
gebiedsniveau is er vaak sprake van stapeling van opgaven en de mogelijkheid om deze opgaven integraal en 
gezamenlijk aan te pakken / te bekostigen. Ook biedt dit een perfecte kans voor de provincie Utrecht om zichzelf 
als competente regisseur/verbinder op te stellen. Relevant voor Utrecht zijn hierbij het Veenweidegebied en de 
regio FoodValley. De overige thema’s binnen de adviescommissies staan niet op zichzelf. Deze worden 
gekoppeld aan inhoudelijk opgaven (bijv. als de energietransitie vraagt om andere wetgeving of financiële 
arrangementen dan richt dat de afwegingen).    
 
Samenhang IBP met NOVI, Regio Envelop en MIRT 
Voor een aantal Rijkstrajecten geldt dat er een koppeling met het IBP aan de orde is of kan worden gelegd. Bij de 
betrokkenheid bij de verschillende Rijkstrajecten is het van belang dat het Utrechtse verhaal in de kern gelijk is, 
waarbij de accenten (kunnen) verschillen om op die manier focus aan te brengen per Rijkstraject/programma.  
 

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Het doel van de NOVI is om een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in 
Nederland te ontwikkelen. De vier strategische opgaven van de NOVI zijn: naar een duurzame en concurrerende 
economie; naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving; naar een toekomstbestendige en 
bereikbare woon- en werkomgeving en naar een waardevolle leefomgeving. De inhoud van de maatschappelijke 
opgaven uit het IBP sluit aan bij de prioriteiten voor de NOVI. De NOVI zal dan ook in samenhang met het IBP 



 

  

 

worden uitgewerkt. Om de interbestuurlijke samenwerking te bekrachtigen, wordt aan de NOVI een concreet 
bestuursakkoord gekoppeld. Daarvoor worden actiegerichte afspraken gemaakt over de realisatie van de 
opgaven en de aansluiting tussen NOVI, Provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies.   
 

2. Regio Envelop (regiodeals)   
De regio envelop zet in op de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Budget is €950 mln. voor regiodeals. 
Hiervan wordt €482 mln. ingezet voor zes prioritaire regionale opgaven die expliciet in het Regeerakkoord zijn 
genoemd. Voor andere regiodeals is nog ca. €400 mln. beschikbaar. Het kabinet wil regiodeals sluiten gelet op 
haar ambitie om de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale maatschappelijke opgaven door Rijk en 
regio’s, mede op een interbestuurlijk vernieuwende manier, te versterken. Provincie Utrecht zet in op de 
totstandkoming van de volgende (potentiële) regiodeals waarin opgaven uit het IBP worden gekoppeld: 

 Regiodeal FoodValley: (i.s.m. provincie Gelderland, Regio FoodValley en enkele gemeenten): opgaven 
regionale economie als versneller en naar een vitaal platteland (thema’s circulaire landbouw, regionale 
economie, versterking as groen-gezond-slim, gezonde leefomgeving); 

 Regiodeal Groene Hart: (i.s.m. provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden): 
opgave samen aan de slag voor klimaat (vertraging bodemdaling, thema’s klimaat/energie, biodiversiteit, 
landbouw/voedsel, landschap);  

 Daarnaast worden potentiële regiodeals verkend: 
o Regiodeal Utrecht Region: (i.s.m. gemeenten Utrecht en Amersfoort, U10 en Regio Amersfoort): 

opgaven toekomstbestendig wonen en regionale economie (wellicht relatie met NRU, Ringpark 
Utrecht, gezonde leefomgeving); 

o Regeneratieve geneeskunde REGMED XB (i.s.m. provincies Noord-Brabant en Limburg), 
Utrechtse Heuvelrug (i.s.m. provincie Noord-Holland), Sanering asbestdaken (i.s.m. provincies 
Limburg en Drenthe) en Transitie media-industrie/landschap (i.s.m. provincie Noord-Holland en 
gemeente Hilversum) verkend.  

Bij de inzet van potentiële deals is gekozen voor de insteek naar regionale schaal (substantie), transitie-achtige 
aanpak (ambitie) en mate van kansrijkheid (vanwege brede coalitie en/of belangstelling van het Rijk).  
 

3. MIRT en Deltaprogramma 
Gezamenlijke aanpak door Rijk en regio van grote maatschappelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid 
en water (waterveiligheid, zoetwater en klimaatadaptatie) gebeurt respectievelijk in het  kader van het MIRT en 
het Deltaprogramma. Ook zijn er mogelijkheden voor ‘meekoppelkansen’ met de maatschappelijk opgaven uit het 
IBP. Zo is er binnen het programma U Ned sprake van samenhangende woon-, werk- en 
bereikbaarheidsopgaven die we op een gezonde, duurzame en slimme wijze willen vormgeven. Daarbij 
gebruikmakend van de sterke en onderscheidende gezondheids- en voedingseconomie.  
 
Handelingsperspectief Provincie Utrecht 

1. Zowel meedraaien met de inzet via de IPO-lijn als zelf de organisatie inrichten (in samenwerking met 
andere provincies/overheden); 

2. Verkennen of potentiële regiodeal Utrecht Region kan leiden tot een ‘bestuurlijke schaalsprong’. Goed 
overleg tussen regio (en binnen regio) en Rijk (EZK, BZK, IenW, LNV) is hierbij van essentieel belang. 
Een gezamenlijke propositie vanuit de regio met Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Regio 
Amersfoort en U10 kan hierbij helpen.  

 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 Provinciewet. 
 
Financiële consequenties 

Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. De komende tijd wordt besteed om e.e.a. concreet 
(regionaal) in beeld te brengen. Eventuele bijstellingen van beleid al dan niet met financiële consequenties 
worden vanzelfsprekend aan u voorgelegd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Zoals eerder gezegd, we staan voor een aantal grote opgaven die geen enkele overheid alleen kan aanpakken. 
Deze opgaven vragen om een gezamenlijke bestuurlijke aanpak die past bij deze tijd. Dat levert ook de beste 
resultaten op voor inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast hebben we al 
aangegeven dat de afspraken in het IBP niet strijdig zijn met de door uw Staten gestelde beleidsdoelen op de met 
name genoemde thema’s. Overheden kunnen bij nadere uitwerking kiezen welke regionale opgaven het beste 
passen bij de met de volksvertegenwoordiging afgesproken kaders of agenda’s, en voor welke ze gezamenlijk 
willen gaan. Dat moet in de loop van 2018 leiden tot concrete voorstellen en geeft ook inzicht in eventuele 
financiële consequenties. De inzet van de provincie Utrecht wordt mede bepaald door uw Staten, waar aan de 
orde worden nadere voorstellen voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van het Interbestuurlijk Programma, de stand van zaken alsmede onze inzet 
c.q. handelingsperspectieven.   



 

  

 

  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
Bijlagen: 

1. Interbestuurlijk Programma, d.d. 14-02-2018 
2. Stand van zaken IPO-memo 

 


